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In de kerkbode van mei j.l. hebben wij het voornemen aangekondigd om naar Hongarije af te reizen 
voor enige bezoeken. Via Duitsland en Oostenrijk reden wij Hongarije binnen om eerst in het noorden 
een bezoek te brengen aan de stad Eger waar een vriend (Andras Dee) van ons woont. Andras komt 
oorspronkelijk uit Roemenië en is 10 jaar geleden naar Hongarije verhuisd omdat daar meer 
toekomstmogelijkheden waren. Na een moeilijke start gaat het nu wat beter met hem. Hij heeft een 
eigen bedrijfje opgezet, is verbonden aan een meubel-fabriek en is juist in de periode dat wij daar 
waren gekozen als lid van de gemeenteraad. Verder is hij ouderling in de gereformeerde kerk te Eger. 
U begrijpt dat er weinig vrije tijd voor hem overblijft. Met elkaar hebben wij een aantal keren de 
maaltijd gebruikt. Een goede gelegenheid om weer eens bij te praten.  
 
Na dit bezoek zijn wij afgereisd naar Pécs in het uiterste zuiden van Hongarije waar wij de caravan 
hebben neergezet op de camping. Van daaruit hebben wij Ds. Bóka opgebeld om verdere afspraken 
te maken. Van Ildiko, de vrouw van Ds. Bóka, mochten wij onder geen voorwaarde op deze camping 
blijven staan en werden met caravan en al naar Újpetre ontboden om in de tuin van de pastorie verder 
te camperen. 
 
De pastorie is ca. 50m lang en voor de pastorie ligt een prachtige siertuin. Daarachter ligt weer en 
grote moestuin  die bedoeld is om te voorzien in het onderhoud van de predikant en zijn gezin. Om te 
kunnen eten moet er dus in de tuin gewerkt worden! Iedere avond heb ik  Ds. Bóka langs zien komen 
om de planten water te geven. Bij alle maaltijden die wij met de familie Bóka gebruikt hebben waren 
de vruchten van eigen bodem volop op tafel aanwezig. 
 
Ik heb in een eerdere kerkbode een interview opgenomen waarin het een en ander over het veel 
bewogen  leven van Ds. Bóka wordt verteld. Het ambtelijke werk is veelomvattend, veelzijdig en geeft 
weinig gelegenheid tot ontspanning of rust. Een aantal kinderen zijn naar plaatsen elders in Hongarije 
verhuisd. Ook wonen er kinderen in de directe omgeving en er zijn nog enige kinderen thuis. Dochter 
Emöke maakt op dit moment een bijzondere tijd mee. Zij woont in Japan bij een Hongaars gezin en 
zorgt daar voor de kinderen. Een kleindochter die in Boedapest woonde kon, door omstandigheden, 
niet meer thuis wonen en is nu permanent in het gezin van Ds. Bóka opgenomen. 
 
Dit geeft in vogelvlucht aan dat Ds. Bóka (65) en zijn vrouw niet rustig naar de VUT gaan toegroeien. 
Zij staan nog in het volle leven. Naast een intensief gezinsleven vraagt de kerkelijke gemeente en de 
Regio veel aandacht op. Mevrouw Bóka maakt zich wel eens zorgen om haar man. Kan hij dit tempo 
wel volhouden en wordt zijn gezondheid niet ondermijnd! Volgend jaar loopt zijn voorzitterschap van 
de classis af en dan valt er een stuk van zijn  taak weg. 
 
Pensioen is er voorlopig niet bij omdat Ds. Bóka dan de pastorie moet verlaten en dus geen eigen 
woning meer heeft. De enige zekerheid voor de toekomst is dat hij voorlopig nog in actieve dienst 
moet blijven. 
 
Uiteraard hebben wij de Fam. Bóka de hartelijke groeten van de gemeente van Barendrecht 
overgebracht. Van de diaconie mochten wij een geldelijke bijdrage overhandigen. Namens broeder 
Janse (sr) heb ik Ds. Bóka een aantal catechisatie-boekjes mogen overhandigen. Van Arjen van 
Helden was er een bijdrage die goed te pas kwam bij de kerkelijke administratie die Ds. Bóka voert. 
Langs deze weg mag ik u allen namens hem hiervoor bedanken!  
 
Op zaterdagavond hebben wij met elkaar de Bijbelkring van Újpetre bezocht. De samenstelling van de 
Bijbelkring is heel breed. Ieder gelovig christen is welkom. Zo waren de dominee en de priester beiden 
aanwezig en gemeenteleden vanuit beide gezindten. De inzet was om in het Duits te converseren. 
Zodra echter de bespreking  op gang kwam viel men al snel terug op het Hongaars hetgeen voor ons 
onverstaanbaar is. Regelmatig  gaf Ds. Bóka een samenvatting van de discussie. De avond werd 
afgesloten met eten en drinken. Tijdens de Bijbelkring snoven wij allerlei heerlijke geuren op van 
gebak. Deze  specialiteit van de priester werd  door allen zeer gewaardeerd. 
 
’s-Zondags hebben wij de dienst in Újpetre bijgewoond en ’s-middags zijn wij naar  de dienst in 
Kozármislenyi geweest. Van beide diensten heeft Ds.Bóka een samenvatting van de inhoud gegeven. 
 



Wij werden zeer hartelijk welkom geheten door de diverse kerkleden. In Kozármislenyi heeft men ons 
de ingraving laten zien waar de volgende dag de fundamenten van de nieuwe kerk zou worden 
gestort. Ds. Bóka zou die week de eerste steen mogen leggen. In eerdere berichten in het kerkblad 
heb ik verteld dat deze gemeente groeiende is en dat er duidelijk behoefte is aan een eigen gebouw. 
Op dit moment maakt men gebruik van de Rooms katholieke kerk. De gemeente is zeer actief en men 
heeft een actie gestart om gelden bijeen te verzamelen om verdere realisatie van het kerkgebouw 
mogelijk te maken. Er is geld voor de bouw van een gedeelte van de kerk. 
 
’s-Zondagsavond hebben wij met de familie Bóka de maaltijd gebruikt en gesproken over allerlei 
onderwerpen rond en om het leven als christen in deze wereld. Het was een warm en bemoedigend 
gesprek waarin wij  elkaar veel mee konden geven. 
 
De ochtend erop zijn wij vertrokken. Na het ontbijt hebben wij een korte Bijbelstudie gehad met als 
thema Rom. 14: “ Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren” 
 
Fam. B. van Driel 


